คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที่ ๑๔๖/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมค่ำยอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
.......................................................................................................................
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ (๓)
กาหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมในการ
ดารงชีวิต และพัฒนานักเรียนให้มีความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชีวิต เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อาศัยอานาจตามความใน
มาตราที่ ๓๙ วรรคแรกแห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร พ.ศ.๒๕๔๖
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พุท ธศักราช ๒๕๔๗ จึ งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน การจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณ ธรรม
จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑.๑ นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
กรรมการ
๑.๓ นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
กรรมการ
๑.๔ นายเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมการ
๑.๕ นางจิราภรณ์ วราชุน
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ กาหนดนโยบาย ให้คาปรึกษาและแนะนาในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
๒.๑ นางจิราภรณ์ วราชุน
๒.๒ นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
๒.๓ นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
๒.๔ นายเกตุ โพธิ์น้อย
๒.๕ นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน
๒.๖ นางวันทนา แดงประเสริฐกุล
๒.๗ นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ
๒.๘ นายสุภวัชร ชาติการุณ
๒.๙ นายสมพร ชัยวงษ์

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒๒.๑๐ นางสาวกาญจนา กรีธาธร
กรรมการ
๒.๑๑ นางจิดาภา สุริยันต์
กรรมการ
๒.๑๒ นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๓ นางนฤมล มุสิเกตุ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๔ นายจีรพงศ์ เกิดธูป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ วางแผนการทางาน เตรียมงาน ประสานงานคณะพระวิทยากรและฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมค่ำยอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย
๓.๑. นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางนฤมล มุสิเกตุ
กรรมการและเลขานุการ
ระดับ
ครูที่ปรึกษำคนที่ 1
ครูที่ปรึกษำคนที่ 2
ม.๑/๑ นาย สุวิทวัส
หิรัญสินสุนทร
นาย กิตติคุณ จันทะโมคา
น.ส. อริสา
บุตรดามา
ม.๑/๒ นาย จาตุรนต์
มหากนก
ม.๑/๓ นาง จิดาภา
สุริยันต์
น.ส. กาญจนา กรีธาธร
ม.๑/๔ นาย สุภวัชร
ชาติการุณ
นาย จีรพงศ์
เกิดธูป
นาย อุดม
จิรกิตตยากร
ม.๑/๕ นาง วันทนา
แดงประเสริฐกุล นาย ภัทรพงศ์ นาสะอ้าน
ม.๑/๖ น.ส. ปราณี
พรมติ๊บ
นาย สมพร
ชัยวงษ์
ม.๑/๗ น.ส. ธารทิพย์
เขินคา
นาย ไพฑูรย์
โพธิ์พยัคฆ์
ม.๑/๘ นาง นฤมล
มุสิเกตุ
น.ส. จารุวรรณ ทองขุนดา
ม.๑/๙ น.ส. อาไพ
พาโคกทม
นาง วิไลพร
สังข์แก้ว
นาย สุรพล
กาญจนเวโรจน์
ม.๑/๑๐ น.ส. จัตตารีย์
เดชเจริญ
น.ส. วิจิตรา
รอดหยู
หน้ำที่ ๑. ประสานงานและควบคุมดูแลนักเรียนร่วมกับพระวิทยากรในการทากิจกรรมค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่
๔.๑ นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน
๔.๒ นายจาตุรนต์ มหากนก
๔.๓ นางสาวปราณี พรมติ๊บ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๓๔.๔ นายสุรพล กาญจนเวโรจน์
กรรมการ
๔.๕ นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์
กรรมการ
๔.๖ นายกิตติคุณ จันทะโมคา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. สารวจพื้นที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
๒. ดูแลความเรียบร้อยฐานฝึกอบรมต่าง ๆ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ
๕.๑ นางวันทนา แดงประเสริฐกุล
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวอาไพ พาโคกทม
กรรมการ
๕.๓ นางสาวกาญจนา กรีธาธร
กรรมการ
๕.๔ นางนฤมล มุสิเกตุ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม
๒. จัดทาบัญชีและหลักฐานการใช้เงิน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล
๖.๑ นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวธารทิพย์ เขินคา
กรรมการ
๖.๓ นางสาวปราณี พรมติ๊บ
กรรมการ
๖.๔ นางจิดาภา สุริยันต์
กรรมการ
๖.๕ นางสาววิจิตรา รอดหยู
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ์สาหรับการปฐมพยาบาล
๒. ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยระหว่างการทากิจกรรม
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๗. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลและรักษำควำมปลอดภัย
๗.๑ นายสุภวัชร ชาติการุณ
ประธานกรรมการ
๗.๒ นายภัทรพงษ์ นาสะอ้าน
กรรมการ
๗.๓ นายสมพร ชัยวงษ์
กรรมการ
๗.๔ นายสุรพล กาญจนเวโรจน์
กรรมการ
๗.๕ นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์
กรรมการ

-๔๗.๖ คุณครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กรรมการ
๗.๗ นายจาตุรนต์ มหากนก
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ดูแลความปลอดภัย
๒. ควบคุมดูแลการปฏิบัติกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
๓. จัดครูเวรยาม ดูแลทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ
๘.๑ นายสมพร ชัยวงษ์
๘.๒ นายจาตุรนต์ มหากนก
๘.๓ นายอุดม จิรกิตตยากร
๘.๓ นางสาวจารุวรรณ ทองขุนดา
หน้ำที่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑. บันทึกภาพกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
๒. นาภาพกิจกรรมส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม
๙.๑ นางสาวกาญจนา กรีธาธร
๙.๒ นางจิดาภา สุริยันต์
๙.๓ นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ
๙.๔ นางวิไลพร สังข์แก้ว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ๑. ประสานงานเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม กับทางเจ้าหน้าที่ของวัด
๒. ดูแลการบริการอาหารให้กับนักเรียน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. คณะกรรมกำรผู้ควบคุมดูแลกิจกรรมค่ำยคุณธรรม จริยธรรม
๑๐.๑ นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางนฤมล มุสิเกตุ
รองประธานกรรมการ
๑๐.๓ นายสุภวัชร ชาติการุณ
กรรมการ
๑๐.๔ นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ให้คาปรึกษา แนะนา กากับและดูแลการดาเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายให้
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย

-๕๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ ประกอบด้วย
๑๑.๑ นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์
กรรมการ
๑๑.๓ นายธวัช สังขพงษ์
กรรมการ
๑๑.๔ นายจีรพงศ์ เกิดธูป
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดรถบัสไม่ปรับอากาศ เพื่อรับ – ส่ง นักเรียนและครูฯ ตามสถานที่ ที่กาหนด
๒. จัดทาสัญญาจ้างและตกลงราคา เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม
๓. จัดครูควบคุมดูแลประจารถแต่ละคัน
๔. เฉพาะลาดับที่ ๑๑.๓ ให้ไปอยู่ค่ายพักแรม คอยอานวยความสะดวก รับ – ส่ง นักเรียน
และครูฯ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย
๑๒.๑ นางจิดาภา สุริยันต์
ประธานกรรมการ
๑๒.๒ นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ
กรรมการ
๑๒.๓ นางสาวจารุวรรณ ทองขุนดา
กรรมการ
๑๒.๔ นางสาวปราณี พรมติ๊บ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
๑. วางแผนและออกแบบประเมินผล
๒. ประเมินผลและสรุปผลการประเมินกิจกรรม ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลภายหลังจากเสร็จ
สิ้นกิจกรรม ๒ สัปดาห์
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่มีรายชื่อตามคาสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
สั่ง ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสกิ )
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

-๖-

กำหนดกำร
ค่ำยอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
โดยพระธรรมวิทยากรเครือข่าย “ธรรมะอำรมณ์ด”ี
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
........................................
วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.

๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐-๑๙.๑๕ น.
๑๙.๓๐-๒๑.๓๐ น.
๒๑.๓๐-๒๒.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
พิธีเปิดการอบรม
-ประธานจุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย
-ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน
-ประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดการอบรม
-พิธีกรนากล่าวคาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
-พิธีกรนากล่าวคาอาราธนาศีลและสมาทานศีล
-ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมนากล่าวคามอบตัวเป็นศิษย์
กิจกรรม “เปิดใจ ใฝ่ธรรม”
-ธรรมะนันทนาการ
-มารยาทไทย มารยาทธรรม
-ล็อคที่นั่ง
-กติกาสามัคคีธรรม (ทา)
รับประทานอาหารกลางวัน/พักผ่อนตามอัธยาศัย
กิจกรรม “ธรรมะเปิดใจ ก่อนก้ำวไปสู่กำรเรียนรู้”
กิจกรรม “Learning Station สถำนีแห่งกำรเรียนรู้”
-สถานีที่ ๑ “ฟังด้วยหู รู้ด้วยใจ”
-สถานีที่ ๒ “ชีวิตที่เป็นไปได้”
(แบ่งนักเรียน ๔ กลุ่ม/พระวิทยากร ๒ ทีม)
พักผ่อนตามอัธยาศัย (ทาภารกิจส่วนตัว)
รับประทานอาหารเย็น
สวดมนต์ทำวัตร เจริญจิตภำวนำ (พัก ๑๕ นาที)
ธรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “Creative Thinking คิดให้เป็น”
รับประทานอาหารว่าง
ธรรมะราตรีสวัสดิ์/ผักผ่อน

-๗วันอังคำรที่ ๑๙ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๕.๐๐-๐๕.๓๐ น.
๐๕.๓๐-๐๖.๑๕ น.
๐๖.๑๕-๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐-๑๙.๑๕ น.
๑๙.๓๐-๒๑.๓๐ น.
๒๑.๓๐-๒๒.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.
วันพุธที่ ๒๐ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๕.๐๐-๐๕.๓๐ น.
๐๕.๓๐-๐๖.๑๕ น.
๐๖.๑๕-๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐ น.

สัญญาณปลุกลุกทาความเพียร
สวดมนต์ทำวัตร เจริญจิตภำวนำ
กิจกรรม “โยคำนุสสติ เรียนรู้ทุกย่ำงก้ำว”
รับประทานอาหารเช้า
พักทาภารกิจส่วนตัว
กฎแห่งกรรม “กงกรรม กงเกวียน”
ธรรมะภาคปฏิบัติ “วิปัสสนำนุบำล”
รับประทานอาหารกลางวัน/พักผ่อนตามอัธยาศัย
กิจกรรม “Learning Station สถำนีแห่งกำรเรียนรู้”
-สถานีที่ ๓ “ชีวิตที่ขำดหำย”
-สถานีที่ ๔ “ออกแบบชีวิตด้วยกำรคิดเป็นภำพ”
(แบ่งนักเรียน ๔ กลุ่ม/พระวิทยากร ๒ ทีม)
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ “อัตถจริยอำสำ”
พักผ่อนตามอัธยาศัย (ทาภารกิจส่วนตัว)
รับประทานอาหารเย็น
สวดมนต์ทำวัตร เจริญจิตภำวนำ (พัก ๑๕ นาที)
ธรรมบรรยายเรื่อง “Inspiration of life แรงบันดำลใจของชีวิต”
รับประทานอาหารว่าง
ธรรมะราตรีสวัสดิ์/ผักผ่อน

สัญญาณปลุกลุกทาความเพียร
สวดมนต์ทำวัตร เจริญจิตภำวนำ
กิจกรรม “โยคำนุสสติ เรียนรู้ทุกย่ำงก้ำว”
รับประทานอาหารเช้า
พักทาภารกิจส่วนตัว
กิจกรรม “เขียนด้วยมือ สื่อถึงใจ มอบให้แม่”
พิธีปิดการอบรม
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

..........................................................

-๘-

ตำรำงคณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียนประจำรถบัส
ค่ำยอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
รถคันที่
รถคันที่ ๑
รถคันที่ ๒
รถคันที่ ๓
รถคันที่ ๔

นาย สุวิทวัส
นาย จาตุรนต์
นาง จิดาภา
นาย สุภวัชร

รถคันที่ ๕
รถคันที่ ๖
รถคันที่ ๗
รถคันที่ ๘
รถคันที่ ๙

นาง
น.ส.
น.ส.
นาง
น.ส.

รถคันที่ ๑๐

น.ส. จัตตารีย์

วันทนา
ปราณี
ธารทิพย์
นฤมล
อาไพ

คุณครูผู้ควบคุมประจำรถ
หิรัญสินสุนทร นาย กิตติคุณ
น.ส. อริสา
มหากนก
สุริยันต์
น.ส. กาญจนา
ชาติการุณ
นาย จีรพงศ์
นาย อุดม
แดงประเสริฐกุล นาย ภัทรพงศ์
พรมติ๊บ
นาย สมพร
เขินคา
นาย ไพฑูรย์
มุสิเกตุ
น.ส. จารุวรรณ
พาโคกทม
นาง วิไลพร
นาย สุรพล
เดชเจริญ
น.ส. วิจิตรา

จันทะโมคา
บุตรดามา
กรีธาธร
เกิดธูป
จิรกิตตยากร
นาสะอ้าน
ชัยวงษ์
โพธิ์พยัคฆ์
ทองขุนดา
สังข์แก้ว
กาญจนเวโรจน์
รอดหยู

หน้ำที่ ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนขณะอยู่บนรถ ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
ไป – กลับ
๒. จัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ เกมส์นันทนาการ บนรถในระหว่างการเดินทางไป – กลับ

